
Referat fra menighedsrådsmødet for Staby menighedsråd tirsdag d. 17/4 2012 kl. kl. 19.00 – 20.00 i Staby præstegård 

 
1:- Orientering ved formanden. 
   - Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 13/3 og regnskabsmødet, samt  
      underskrivning 

- Post                          - Ansøgning om kursus. Aase søger om et efteruddannelse for  
-                                      Korledere. Kursuset består af 4 hele dage hen over sommer og  
-                                      Efterår. Pris 5400 kr. Kursuset er bevilget. 
- Borgermøde d. 23/5 -  Vi bestemmer os for, at borgermødet skal afslutte med 1 times sang  
-                                      ved Aase.. Birgitte retter henvendelse og står for annonceringen. 

2: Orientering ved sognepræsten 
                                            - Udskudt til fællesmødet 
3: Orientering ved kasserer 
                                           - Intet nyt 
4: Orientering ved kirkeværge 

- Kalke tårn indvendig? Det er besluttet, at kalke tårnet indvendigt, samt vestsiden af  
-                                      Sydindgangen. 
- Nye telegrammer?       Ingrid bestiller nye telegrammer til kirken, evt med ændring af               
-                                      billedet af kirken.  
-                                       
- 10 års plan for kirken – hvor langt er vi og hvad skal vi prioritere? 
-                                      Punktet tages op ved næste menighedsrådsmøde i juni. 

 
 5: Orientering ved kontaktperson.  
                                               Der ses på friweekender for de overenskomstansatte. Birgitte  
                                               undersøger. 
6: Orientering ved Bent –medarbejderrepræsentant 

                                            Dette års planlagte udskiftning af hække på kirkegården er ud- 
                                            Ført. 

      P-skilte til de ansatte er opsat udenfor norddiget v. indgangen. 
                                               Elmetræet er nu stubfræset ( 17/4). Der sås græs henover 
7: Orientering ved mødeudvalget 

- pyntning af kirke til konfirmation og pinse – Er planlagt. 
- Siddende postludium og syngende trosbekendelse – er vi klar til at evaluere? 
-                                     Vi evaluerer til borgermødet d. 23/5. 

8: Valg 2012 
- kandidater 
- vigtige datoer 
- sommerfest i Staby   - Valgudvalg og formand mødes efter ERFA-mødet i Ulfborg d. 18/4 

 
10: Evt. 

- Tur med Bent             – Udsat, da der ikke kan findes en weekend hvor alle kan 
- Højskolesangaften er bestemt til d. 18. sept. 2012 – stor sal er bestilt 

 
11: Lukket punkt    

 
     
D. 10/4 2012 v/fmd Birgitte Holm Eskildsen 


